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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 
 
 
                                                                                     
                                                                                            

      Foto: Brodde Almer 
 
MINNESANTECKNINGAR 
 
MEDLEMSMÖTE 
 
 
Tid: Torsdagen den 16 april 2015 klockan 18.30 – 21.00  
Plats: Naturum Vattenriket Kristianstad. 
 
 
1. Inledning 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Kort information från styrelsen 
 Ordföranden gjorde en sammanfattning av vattenrådets verksamhet sedan starten 

2009 och vilka planer som finns för framtiden. 
 
3. Samrådsyttrande 
 Sekreteraren uppmanade alla att komma med inlägg till vattenrådets yttrande till 

Vattenmyndigheten och påminde om stämman den 22 maj 2015. 
 
4. Samråd om vattenförvaltning inom Södra Östersjöns vattendistrikt 2015 - 

2021 
Vibeke Lirås och Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne, berättade allmänt om de 
handlingar och underlag som ingår i samrådet. 
Endast för de åtgärder som riktas mot de 18 centrala myndigheterna, länsstyrelser 
och kommuner fattas beslut. De åtgärder som visas i åtgärdsöversikten för 
respektive avrinningsområde och i VISS är endast förslag, och om dessa fattas inte 
beslut. Men alla åtgärder är redskap för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten, 
dvs hög eller god status. 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet binds samman av en blå tråd, från olika centrala 
myndigheter, via länsstyrelser och kommuner ned till hushåll och 
verksamhetsutövare m fl.  
 
De 38 åtgärder som fanns i det gamla (nuvarande) åtgärdsprogrammet är inte klara, 
men flera har förts över till det nya. 
 
De skånska utmaningarna har identifierats som: 
 
- Avlopp 
- Vägar och hårdgjorda ytor 
- Intensiv markanvändning 
- Otillräckligt skydd av vattentäkter 
- Äldre kraftverk 
- Vandringshinder 
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- Otidsenliga tillstånd och dikesföretag 
- Flöden (låga sommarflöden, översvämningar) 
- Reproducerande stormusslor 
 
I Skräbeåns avrinningsområde är även brunifiering och försurning stora utmaningar. 
 
Länsstyrelsen visade sedan hur man söker efter sitt vatten i VISS (Vattenkartan) på 
www.viss.lansstyrelsen.se, och vilken övrig information som finns där. 
 
 

5. Frågor och diskussion 
Exempel på frågor och synpunkter från mötet: 
 
- Varför tar det så lång tid? 
- Gamla synder (som Arkelstorpsviken, syrefria bottnar, utfyllnader), vem tar 

ansvar för dem? 
- Kostnadseffektiva åtgärder – för vem? 
- Sveriges kornbod, Skåne, riskerar att få en mängd begränsningar.  
- De centrala myndigheterna måste vara mer snabba med att ta fram vägledningar 

för t ex tillsyn och prövning av enskilda avlopp, annars hinner inget göras innan 
det är dags för nästa cykel i vattenförvaltningen. 
 

Därefter följde en diskussion om svårigheten för vattenråden att få den plattform 
som vattenmyndigheterna önskar, så länge det är frivilligt för kommunerna att delta 
eller samråda. 
 
 

6. Avslutning 
Mötet avslutades med ett stort tack och en applåd till alla inblandade. Sekreteraren 
sammanställer vattenrådets yttrande vilket ska vara inne senast 5 maj.  
 
 
Närvarolista, se nedan. 

  
 
Närvarande 150416: 
 
Åke Hammarstedt (ordf)  Bromölla kommun 
Marie Eriksson  Länsstyrelsen Skåne  
Vibeke Lirås   Länsstyrelsen Skåne 
Ulf Svensson   Cejn AB 
Sten Andersson  Ivösjöns och Skräbeåns fiskevårdsområden 
Tommy Åkesson  Ivö och Weile sjöars sjösänkningsbolag 
Hans Persson   LRF Kristianstad och Oppmannasjöns fiskevårdsområde 
Barbro Ahlner   Ivetofta hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i 
   Kristianstad och Bromölla 
Bengt Arne Johansson  Södra 
Ola Petersson   Stora Enso Nymölla 
Öjvind Hatt Skräbeåns vattenvårdskommitté och Västra Hanöbuktens 

vattenvårdsförbund 
Ove Ohlson Oppmannasjöns sänkningsbolag 
Jonas Engzell Miljöförbundet Blekinge Väst 
Lennart Olsson Immelns fiskevårdsområdesförening 
Hans Abrahamsson Ivö kungsgård och Ivö byamän 
Christer Neideman Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Frederik Treschow Karsholms gods 
Anna Grönlund (sekr)  Konsult (In My Mango Tree) 
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http://www.viss.lansstyrelsen.se/

